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Bo Burnham. Musika: Anna Meredith. Argazkia: Andrew 
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               material didaktikoak  
   nola landu

“IKASLEAK” unitate didaktikoa eta “IRAKASLEAK” 
unitate didaktikoa

SAIO BAKARREAN
Filmaren gai garrantzitsuenak saio bakar batean eta 
ahoz lantzeko. 
• Lanketarako behar den denbora: Ikastordu 1.

FILMEAN ZEHAR
Atal honetan agerraldirik garrantzitsuenei helduko 
diegu ezarritako helburu zehatzak lantzeko. Ikasleek 
pertsonaien bizipenak aztertuko dituzte era 
zehatzago batean.

HIRU ataletan banaturik:

1. ZU IZATEKO IRRIKAN NAGO. MAITE ZAITU, 
KAYLA.

2. GAURKO BIDEOAREN GAIA: “ZURE BURUA HOR 
KANPOAN ERAKUSTEN”. 

3. ZURE ADINA NUENEAN, EZ NINTZEN ZU BEZAIN 
APARTA. 

• Lanketarako behar den denbora: 2-3 ikastordu.

AMAIERAKO ARIKETA
Aurreko hiru ataletako edozeinekin hasitako lana 
amaitzeko balio du.

LANKETARAKO:
Gure web orrialdean izena emanez, www.irudibiziak.
com, gure material didaktikoak aurkituko dituzu.
1. ... BAINO LEHEN saila.
2. Filmaren trailerra.
3. “IKASLEAK” unitate didaktikoa eta “IRAKASLEAK” 

unitate didaktikoa.
4. Ikasleekin lantzeko atala XEHETASUNEZ: FIKZIOTIK 

ERREALITATERA
5. Agerraldi guztien bideoak.

GOMENDIO BAT:
Ikasleak estimulatzeko, honakoa egitea iradokitzen 
dizugu:
1. BAINO LEHEN...  atala landu.
2. Filma ikusi baino lehen, trailerra ikusi.
3. Filmari buruzko oinarrizko informazioa eman: 

izenburua, egilea, lantzen diren gaiak...
4. Aldez aurretik eskaintzen dizugun materiala 

lagungarria izan dakizuke.
5. Filma osorik eta jarraian ikustea egun berean.

 “BAINO LEHEN…” MATERIALA
Atal honen asmoa da filmean egongo diren gai nagusiak ikasleei azaltzeko. Gai horiek sakon landuko dira filma 
ikusi ondoren, horiei buruzko hausnarketa kritikoa egiteko. Material hau filma ikusi aurretik lantzen da, eta ikus-
entzunezko material batez lagunduta egongo da: film laburrak, elkarrizketak, hausnarketak, etab. 
• Lanketarako behar den denbora: Ikastordu 1.

MATERIALA “HORREZ GAIN…”
XEHETASUNEZ: FIKZIOTIK ERREALITATERA
Material hau aurrekoen luzapen bat da. Ikasleen esperientzia pertsonalarekin eta agerraldiekin lotuta planteatutako 
gaiei buruz modu intimistagoan lan egiteko aukera ematen duen jarraitutasuna da. 
• Lanketarako behar den denbora: 2-3 ikastordu.

“EIGHTH GRADE”
DIDAKTIKA UNITATEA:
Testuak: 
Claudia Parreño Fernández.
ARGITALPENA: 
IRUDI BIZIAK
Bailen, 1-3.a
48003 Bilbo
Tfno. 944 166 677
irudibiziak@ irudibiziak.com
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1. Filma ikusi ondoren, guztion artean 
“autokontzeptu” hitza defini dezakezue? Zer 
esan nahi du termino horrek zuentzat?

2. Murgilduta gauden hiperkonektagarritasun 
aroari eta gaur egun sare sozialek gure 
bizitzetan duten eragin ukaezinari dagokionez, 
komunikatzeko modu hauen erabilera egokia 
edo osasuntsua egiten duzuela uste duzue?

3. Belaunaldiarteko distantziaren ideiari 
dagokionez, zuen ingurune helduarekin bizi izan 
dituzuen egoera edo gatazketatik, zein esan 
dezakezue belaunaldiarteko urruntze-oinarri bat 
dutela, darrait daitezen?

ERANTZUN
PROPOSAMENAK

1. Autokontzeptu terminoa erabiltzen dugunean, pertsona batek bere buruaz duen irudiari hitz egiten ari gara. 
Pertzepzio indibidual horrek, barnean hartzen ditu gutariko bakoitzak bere NI-ari buruz eratzen dituen iritzi, 
ideia, balorazio eta sentimenduen multzoa. Hala, ezaugarri pertsonalei (hala nola: trebetasunak, ezaugarri 
fisikoak, etab.) eta sozialei (ingurunearekin ditugun elkarreraginei lotutakoak) buruz ari da, positiboak edo 
negatiboak izan daitezkeenak. Beraz, garrantzitsua da azpimarratzea, beharrezkoa dela geure buruarengan 
gure autokontzeptuaren irudi positiboa sustatzea, gure ongizate psikologiko eta emozionalaren egoerarekin estuki 
lotuta baitago. Adibide argigarri gisa: bere autokontzeptuaren eraikuntza positiboari eusten dion eta gatazka-
egoeran dagoen pertsona batek hau modu osasungarrian konpontzeko tresna eta trebetasun sozial hobeak izango 
ditu. Horregatik, autokontzeptu-mailak zehaztuko du nola jokatu behar dugun egoera ezberdinetan. Bestalde, 
autokontzeptua eraikitzeko prozesuari dagokionez, funtsezko bi bide daudela aipatu behar da: lehenik eta behin, 
bizi diren esperientziak eta horiei buruz egiten diren balorazioak; eta, bigarrenik, ingurunetik jasotzen diren 
iritzien eta aburuen bidez.

2. Eztabaidaezina da gaur egun sare sozialen erabileratik eta mundu zibernetikoaren zabaltasunetik eraikitako 
hiperkonektagarritasuna nagusi den aro batean murgilduta gaudela. Irudi sozial honen aurrean, gure nerabeak 
ez daude salbuetsita; haientzat, Internet, bere aldaera guztiekin, eguneroko bizitzan presentzia handiena duen 
tresna funtzionala bihurtu da. Sare sozialek aukera ugari dituzte, eta, aldi berean, arrisku batzuk sortzen dituzte, 
erabilera desegoki baten bidez indarkeria-adierazpenak barneratu ditzaketenak. Egindako azken ikerketen 
arabera, sare sozialak erabiltzeko nerabeei zuzendutako prestakuntza eta informazio handiagoa behar dela 
gero eta eztabaidaezinagoa da, batez ere, agertu diren indarkeria-modu berrien ondorioz, batzuk aipatzearren: 
sexting-a edo ciberbullying-a. Horregatik guztiagatik, ikasleek sare sozialak aukeretarako espazio gisa, ikaskuntza 
eta garapena errazteko espazio gisa, segurtasunetik ibiltzeko gune gisa identifikatu behar dela ulertzeko, gogoeta 
bideratu behar da.

3. Gai honi dagokionez, nerabezaroaren eta helduaroaren arteko belaunaldiarteko distantziari buruzko 
ikasleen identifikazioa eta baterako hausnarketa sustatzeko aukera gisa planteatzen da. Gida gisa, hasteko, 
belaunaldiarteko harremanak, termino propio gisa, adin eta bizi-etapa desberdinetako pertsonen artean gertatzen 
diren pentsamendu eta jakintza-trukeei egiten diela erreferentzia azaldu daiteke. Hala ere, horren aurrean, 
“Belaunaldien arteko distantzia” gisa izendatutako urruntze moduko bat finkatu da, pertsonak adinaren eta beste 
ezaugarri batzuen arabera (sexua, generoa, maila sozioekonomikoa, etab.) konpartimentu estankoetan sailkatzen 
eta kokatzen ohituta dagoen gizarte batean bizi garelako. Horren ondorioz, askotan ez da pertsona batzuen 
eta besteen arteko komunikazio zubirik eraikitzen. Honako gai hauetako batzuk aipa daitezke nerabezaroaren 
eta helduaroaren arteko belaunaldi arteko urruntasunaren adibide gisa: sexualitateen interpretazioa; drogen 
erabilera eta abusua; ahozko komunikazioa; eta abar.

“EIGHTH GRADE”
DIDAKTIKA UNITATEA:
Testuak: 
Claudia Parreño Fernández.
ARGITALPENA: 
IRUDI BIZIAK
Bailen, 1-3.a
48003 Bilbo
Tfno. 944 166 677
irudibiziak@ irudibiziak.com
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Eighth Grade filma (2018) komedia dramatikoa da, 
Coming-Of-Age-ren estilo zinematografikoan kokatzen 
dena; rol protagonistaren hazkunde psikologikoan eta 
moralean oinarritutako generoa da, oro har gaztarotik 
helduarora igarotzeko etapan oinarritzen dena. 
Hazkunde pertsonala eta horri lotutako aldaketak 
generoaren ezaugarri garrantzitsuak dira, eta, horrela, 
elkarrizketan eta erantzun emozionaletan oinarritzen 
dira batez ere.

Beraz, horretan guztian zentratuz, Bo Burnham 
zuzendari berriak bikain laburbiltzen du genero hori 
bere opera primarekin. Filmaren kontzeptualizaziorako 
azpimarratzekoa da, zuzendari eta komiko berak 
ibilbide propioa izan duela sare sozialen munduan, 
AEBetako nerabeen munduan txalotua den YouTuBer 
gisa azalduaz. Film hau, Coming-Of-Age genero berean 
kategorizatutako antzeko beste izenburu batzuetatik 
zerbaitek bereizten badu, gidoi txukunean aurkitu 
dezakegun adimena da, umorerik deserosoenetik hasi 
eta hunkiberatasun sotileraino iristen diren egoera eta 
elkarrizketa indartsuak eskuzabal eskainiz.

Burnhamen lehen lana, benetan kargatuta dago, sare 
sozialek egungo gazterian duten eraginari buruzko 
kritika irmoa eginez; horregatik guztiagatik, istorio 
honek eskaintzen duen karga didaktikoa azpimarratuz, 
merezi du ikastetxeetan ikustea. Azkenik, alde batera 
utz ditzakegu gazteak infantilizatzen dituzten eta 
futbol taldeko kapitainaren eta erabat ezinezkoa den 
neska dimentsio anitzeko arteko banaketa sexistak 
kategorizatzen dituen komediak. Arestian aipatutako 
guztiagatik, Eighth Grade egokitu gabeko Kayla guztiei 
zuzendutako oda bat da, bizi diren ingurunearen 
bigarren plano batetik egunero nerabezaroan sentitzeak 
dakarren aldaketa-prozesuaren berezko ziurgabetasun 
eta beldurrak borrokatzen saiatzen baitira.

Filmaren aurkezpena material honetatik heldu beharreko 
lehen gaiarekin lerrokatuz, Kaylak eskaintzen dizkigun 
elkarrizketa eta erantzun emozionalen barruan, 
autokontzeptuari lotutako terminologia da obra honetako 
protagonistetako bat. Beraz, ikuspegi teoriko batetik, 
termino horren kontzeptualizazioa partekatu daiteke 
ikasgelan.

Gaur egun, autokontzeptua pertsonen bizi-esperientziaren 
alderdi garrantzitsuenetako bat da, gizabanakoen 

berezko ezaugarritzat hartzen baita. Autokontzeptutik, 
geure buruaren ezagutzari, onarpenari eta definizioari 
buruzko judizio propioak emateko gai gara; hau da, 
gure autokontzeptua pertsona bakoitzak dituen NI-aren 
kontzepzio guztietan oinarritzen da.

Mundu akademikotik denbora luzez autokontzeptuaren 
terminoa konstruktu dimentsiobakar eta globaltzat 
hartu zen, pertsona bakoitzak bere buruaz dituen 
pertzepzioek osotasun zatiezina eta globala osatzen 
duten ideian oinarrituta. Denborak aurrera egin ahala, 
ordea, dimentsio anitzeko dela azpimarratzen duten 
ahots diskordanteak garatu dira (Shavelson, Hubner 
eta Stanton, 1976). Pertzepzioaren aldaketa horren 
ondorioz, autokontzeptua honela birdefinitu da: 
pertsonak bere buruari buruz dituen pertzepzioak, bizi 
den ingurunearekin dituen esperientzietan oinarrituta 
daudenak, bai eta pertsonak bere jokabidean egiten 
dituen eskuduntzak ere. Beraz, pertsonak bere buruaz 
duen kontzeptua izaki fisiko, sozial eta espiritual bat 
bezalakoa da (Garci eta Musitu, 1999).

Laburbilduz, terminoak pertsona batek bere buruaz 
duen irudiari egiten dio erreferentzia; horrela, gure 
NI-a osatzeko erabiltzen ditugun iritzi, ideia, balorazio 
eta sentimenduen multzoa biltzen du. Garrantzitsua 
da ikasgelan geure buruaren autokontzeptu positibo 
eta osasungarri bat eraikitzeko beharra argitzea, 
erabakigarria baita era batera edo bestera askotariko 
egoeren aurrean jarduteko; baita sine qua non baldintza 
ere ongizate orokorraren maila optimoa lortzeko.

Maila praktikoan, ezinbestekoa da ulertzea 
autokontzeptua ez dela sortzetikoa, aldagarria eta 
aldakorra baizik, eta, horrela, garapen-prozesu luze 
baten bidez eraikitzen dela; haren enfasi nagusia 
nerabezaroan kokatzen delarik. Horrela, mundu 
akademikoa aipatuz, honako hau nabarmendu behar 
da: “Autokontzeptua ez da oinordetzan jasotzen, baizik 
eta gizabanakoak ingurunearekin izandako interakzioan 
bizitako esperientzietatik lortutako autoperatiboen 
metaketaren emaitza da (Nuñes eta Gonzalez, 1994)”.

Esparru teorikoa eta filmarekin lotuz, Kaylaren eskutik 
agerian geratzen da, identitate pertsonala nerabezaroan 
amaitzen dela osatzen, baita autokontzeptuaren 
oinarriak finkatzen ere; horrela, bizitza garai hori gure 
garapenarentzat funtsezkoa suposatzen duelarik.

1. ZU IZATEKO IRRIKAN NAGO. MAITE ZAITU, KAYLA.

HELBURUA: Autokontzeptu terminoaren kontzeptualizazioari buruz kolektiboki hausnartzea, eta nerabezaroan kon-
tzeptu horren eraikuntza positiboa sustatzea.

filmean 
   zehar2
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Ikasleen gida didaktikoan, gai hori lantzeko hautatutako 
bi agerraldiak honako hauek dira: lehenik eta behin, 
filmean protagonista aurkezteko erabili den hasierako 
bideoa ikusiko dugu. Bertan, Kaylak hausnarketa 
existentziala eskaintzen du “zu zeu izatearen” idealaren 
garrantziaren inguruan. Bestalde, aukeratutako bigarren 
agerraldian, Kaylak bere etorkizuneko niarekin 
elkarrizketa mantentzen duen bideoa da. Bi agerraldiak 
funtsezkoak dira pelikularen barruan, Coming-Of-Age 
generoari dagokionez, akzioa alde batera uzteagatik 
eta protagonistaren prozesu dialektiko indartsuetan 
oinarritzeagatik, bai eta horien arteko desberdintasunen 
ondorioz ere. Lehenengo agerraldian, Kayla bere 
mezuaren hartzaile izan daitezkeen pertsonei soilik 
zuzentzen zaie: orientabidez eta autolaguntzarako 
aholkuez betetako mezu bat; azken agerraldian, Kaylak 
mezu bat bidaltzen dio bere etorkizuneko NI-ari soilik.

Amaitzeko, ikasleen gida didaktikoan, agerraldiak 
autokontzeptuaren kontzeptualizazioarekin lotuz, 
autokontzeptuaren eraikuntzaren sustapen positiboarekin 
lotutako jarduerak planteatzen dira, hura lortzeko 
orientabide hauetan oinarrituta:

1. Barne-azterketa bat egitea, pertsona bakoitzari zer 
ezaugarri pertsonal osatzen gaituzten aztertuz.

2. Mugatu gaitzaketen geure buruari buruzko ideiak 
zalantzan jartzea.

3. Sinesmen horiek, gure NI propioa denagatik, 
askoz ere hurbilago eta errealistago diren beste 
batzuengatik aldatzea.

4. Nork bere burua ezagutzea eta onartzea banako 
propio gisa garen bezala.

5. Inguratzen gaituen guztiaz erabat jabetzea, gure 
esentziari buruzko informazio handiagoa eskaintzen 
digulako.

6. Kaylak bi agerraldien artean igarotakoaren ondoren 
erakusten duen bezala, nor bere burua gainditzen 
ausartzea, pertsona gisa esperimentatzeko eta 
garatzeko beldurrik izan gabe.

7. Azkenik, garen bezala erakustea.

2. GAURKO BIDEOAREN GAIA: “ZURE BURUA HOR 
KANPOAN ERAKUSTEN”

HELBURUA: Gaur egun murgilduta gauden hiperkonektagarritasunaren aroan, ikasleek beren egunerokotasunean 
sare sozialetan nola moldatzen diren eta nola erabiltzen dituzten elkarrekin hausnartzeko eztabaida sustatzea. 

Lehen aipatutako gaiarekin batera (autokontzeptu 
terminoaren kontzeptualizazioa), sare sozialek 
egungo nerabeen munduan duten presentzia eta 
erabilera ere ikusitako filmaren beste protagonista bat 
da. Kaylaren egunerokotasunean ezkutuan dagoen 
konstanteetako bat sare sozialak dira: zehazki, 
YouTuBeren kanal propioa, “Kaylaren txokoa” 
izenekoa, non protagonistak bere buruarekin gai 
existentzialei buruzko elkarrizketak aldizka iraultzen 
dituen, hala nola: autokontzeptua, autoestimua, 
pertsonen arteko harremanak edo parekoekin 
ematen diren sozializazio prozesuak, batzuk 
aipatzeagatik. Honen adibide gisa, ikasleen gidan 
gaia hau lantzeko orduan, hurrengo bi agerraldiak 
aukeratu dira.
Lehen agerraldiaren kasuan, Kaylak bere parekoekin 
bizi duen errealitatea, honek bere jarraitzaileentzat 
argitaratzen dituen off ahotsean dauden mezuengatik 
hain ezberdina dena, gainean jartzen doala ikus 
dezakegu. Agerraldiak irauten duen bitartean, Kaylaren 
bi bertsioak erakusten dira: sentsazio eta egoera berriak 
esperimentatzeko helburuarekin, gure erosotasun-
eremuetatik kanpoko egoeren eraginpean egoteak duen 
garrantziaz hausnartzen duen protagonista heldua; 
bestalde, aukeratutako azken agerraldian, off-ahotsean 
entzuten den diskurtsoari berriro ere errealitatea 
gainjartzen zaio. Bertan etsitako Kayla bat ikusten dugu, 
bere kanaletik denbora batez urruntzea erabakitzen 
duena, edo, beharbada, betiko utziko duena, horrela 
sare sozialetan bideoen argitalpenak bertan behera 
utziz.

Unitate honetako aurreko atalean gertatu den bezala, 
transkribatutako bi uneek protagonistaren bi ikuskera 
erabat kontrajarri erakusten dituzte, hau da, bere 
buruaren bi bertsio. Lehenengoa norberak izan behar 
duen moduari buruzko kanpoko iritzi edo balorazioetan 
oinarritua edo haiengatik gidatua; bigarrena, erabakiak 
hartzen diren barneko topaketa pertsonala, une jakin 
batean esperimentatzen eta sentitzen denarekin bat 
datorrena.

Bi ikuspegi kontrajarri horietatik abiatuta, ikasleen 
unitate didaktikoan hautatutako bigarren gaiari buruzko 
jarduerak lantzen dira, eta sare sozialen erabilera 
nerabeen ikuspegitik aztertzen da. Protagonistaren bi 
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bertsioak aztertuta, Eztabaida kolektibo bat sustatu 
daiteke. Batean publikoari ezagutarazi nahi zaion irudi 
sozial hura erakusten da: ziurgabetasunak eta beldurrak 
gainditzen dituen pertsona bat, bere inguruarekin 
sozializazio ezin hobea bizitzen duen bitartean. Bere 
buruaz seguru, eta bere burua errespetatzen beste 
ezeren gainetik. Hurrengo agerraldian ordea, benetako 
nerabe bat ikusten da, balizko ikusleria autokritikaren 
bidez irekitzea erabakitzen duena, bere benetako 
gogo-aldartea eta egoerazkoa islatuz. Azken finean, bi 
Kayla horiek sare sozialen bi aurpegien metafora bat 
suposatzen dute: nor garen ikustarazten edo erakusten 
duguna eta benetan nor garen.

Azaldutakoaren harira, eta gure ikasleen 
errealitatean filmetik egindako estrapolazioan bete-
betean sartuta, azpimarratu behar da gaur egun 
hiperkonektagarritasunaren aroan deiturikoan 
murgilduta gaudela, hau da, inoiz gertatu ez den 
bezala, etengabeko gain-elkarreraginean dagoen 
gizarte batean. Hori guztia mundu zibernetikoaren eta 
haren sare sozialen presentziari eta eraginari lotuta. 
Gainera, gure gizartean nagusi diren gizarte-balioen 
inguruko igarotze eta birplanteatze-garaia ere bada. 
Sare sozialen eta IKTen zeregina protagonikoa da garai 
honetan, sozializazio eta eragin-dimentsioagatik, batez 
ere nerabeengan, haien bizitza-estiloetan elkarrekintza 
birtualeko modu hori ezarri baitute. Inguratzen dituen eta 
interpela egiten duen guztiak, aldi berean, horren bertsio 
bat du errealitate birtualean.

Sare sozialen kasu espezifikoari dagokionez, adierazi 
behar da eskaini beharreko aukera ugari dituztela, 
komunikazio eta informazio-tresna handi gisa azalduz, 

baina, era berean, erabilera desegokia emanez, 
indarkeria-adierazpenak erakuts dezaketenak, 
duela urte batzuetatik gertatzen ari den bezala, eta, 
zehatzago, gazteen eta nerabeen artean. Horren 
guztiaren aurrean, jakitun izan behar dugu, bai 
eta mezua ikasgelan zabaldu ere, komunikazio-
bide horien erabilerari buruzko prestakuntzaren 
eta informazioaren beharraz; izan ere, sare 
sozialen erabilera kontzientetik abiatuta, garapen 
etiko-morala bermatuko duten ikaskuntzen bidez, 
haiekin eskaintzen zaizkigun aukerak zabalak eta 
askotarikoak dira.

Sare sozialen erabilera desegokiak ekar ditzakeen 
ondorio negatiboei dagokienez, lehen aipatu bezala, 
kezkagarriena indarkeriaren globalizazioa da: 
horrekin, aspaldidanik indarkeria egon dela esan 

behar dugu, baina hura gauzatzeko adierazpenak eta 
bideak aldatu eta eboluzionatu egin direla azpimarratuz. 
Sare sozialek gure bizitzetan duten presentziaren 
ondorioz, indarkeria-modu berriak agertu dira, honako 
hauek aipa daitezke: CiberBullying (bullying birtuala, are 
arriskutsuagoa ondorioetan, biktima posibleen bizitzan 
duten presentzia etengabea dela eta, babes-une horiek 
izan gabe); Grooming (adingabeen aurkako jazarpena 
sarearen bidez); Sexting (sexu argazkiak edo bideoak 
bidaltzea). Pishing (hirugarren pertsonen identitatearen 
ordezkapena mundu zibernetikoan).

Beraz, ikasleen unitatean dauden gai honi lotutako 
jarduerak, hasieran, mundu birtualetik gu geu nola 
komunikatzen eta adierazten garen hausnartzera 
bideratuta daude, bai eta sare sozialetatik harremanetan 
jartzen garen moduei buruz eztabaidatzera ere. Ikasleek 
teknologia berriekin erabilera arduratsua izateko beharra 
identifikatzeko gai izan behar dute, aurrez aipatutakoak 
edo antzekoak bezalako indarkeria-adierazpenak 
jasateko prebentzio-metodo gisa. Gai honekin lotutako 
hainbat ikerketa soziologikoren arabera, ondoriotzat 
hartzen da nerabeak askotan ez direla jabetzen mundu 
birtualean egiten dituzten ekintzen arriskuaz; horregatik, 
garrantzitsua da nabigazio-ohitura osasungarriak 
sustatzea.

Irakasleei konfiantzazko giroa sortzeko gonbita egiten 
zaie, nerabeek sare sozialen bidez komunikatzeko eta 
sozializatzeko dituzten moduak hitzez adieraz ditzaten, 
bai eta aurreko gaiarekin lotu dezaten ere (autokontzeptua 
eraikitzea), beren burua mundu birtualetik proiektatzeko 
moduak.
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Zuzendaritzaren batutak eramanez, Bo Burnhamek 
gure gizartean gaur egun dauden nerabeen erretratu 
bat modu bikainean egiten du, bai eta gazteek helduen 
munduarekin dituzten harremanak eta bien arteko 
belaunaldiarteko distantziaren existentzia ere. Hasieran, 
gaiari heltzeko, terminoaren kontzeptualizazioa behar 
da: belaunaldiarteko harremana aipatzen denean, 
belaunaldi desberdinetatik datozen pertsonen arteko 
harremana aipatu nahi da.

Mariano Sánchez Granadako Unibertsitateko Soziologia 
Saileko irakasleak, belaunaldien arteko harremanari 
buruzko kontzeptuari dagokionez honako hau dio: 
“Gertatzen dena da, harreman hori ulertzeko bi modu 
daudela: bata, inplikatutako belaunaldien jarreren 
inolako kontzientziarik gabe, eta bestea, posizio horien 
eta belaunaldiarteko desberdintasun eta antzekotasunen 
kontuan eroriz. Azken forma honek askoz interes 
handiagoa du niretzat. (...)Eragiten dituen ondorioei 
dagokienez, esango nuke, batez ere, belaunaldiarteko 
harremana gizartearen kausa dela. Beste era batera 
esanda, gizarte bat existitzeko, besteak beste, ondorengo 
belaunaldien arteko lotura behar da. Izan ere, gure 
familia-kontzeptua belaunaldiarteko elkartasunean 
oinarritzen da: helduok gure seme-alabak zaintzen eta 
hazten ditugu. Harreman hori gabe, gizartea desagertuko 
litzateke “.

Hala ere, nerabeen eta helduen arteko gaur egungo 
harreman-moduari buruzko azterketa bat eginez, 
belaunaldiarteko urruntzea deritzona aurki daiteke, bi 
belaunaldien artean gure gizartean integratzeko eta 
lankidetzan eta batera jarduteko sortzen diren zailtasunei 
erreferentzia egiten diena. Horren adibide da Kayla eta 
Marc-en, haren aita, artean islatzen den harremana.

Ikasleen unitatean honako bi agerraldi hauek aukeratu 
dira: lehenengoan, hasiera batean, eguneroko 
elkarrizketa bat ematen da, edozein ostiraleko gauean, 
biak ere afalorduan mahaian eserita. Bi protagonisten 
arteko komunikazio gabezia edo zailtasuna nabarmendu 

daiteke, bereziki Kaylak bere irudi heldu erreferentearekin 
elkarrizketa bat hasteari uko egiten diolako, non, gainera, 
Kennedyren urtebetetze gonbidapenari erreferentzia 
eginez bi perspektiba kontrajarri ikus daitezkeen. Bigarren 
agerraldiaren kasuan, bi protagonistak Kaylaren kutxa 
erretzen ari dira suaren aurrean, Marcek, protagonistari 
berari buruz duen ikusmoldea eta aita zaintzailearen 
rolean duen baldintzarik eza adierazten dizkio. Horrela, 
bi munduak modu sinbolikoan hurbiltzen direlarik.

Belaunaldiartekotasunari eta belaunaldiarteko balizko 
urruntzeari heltzeko, agerraldi hauek aukeratu dira, bi 
protagonisten arteko komunikazioari buruz hausnartzeko 
eta Kaylaren aitak film luze osoan zehar erakusten duen 
funtzionamenduari buruzko azterketa bat azpimarratzeko. 
Nerabe errebelde baten aurrean, aitaren edo amaren rol 
eskuraezinetik, oro har, belaunaldiarteko urruntasuna 
erakusten duten kontakizun zinematografikoetara ohituta, 
Bo Burnhamek errealitate hori ikuspegi sinesgarriago 
batetik islatzen du. Belaunaldiarteko distantzia, bi 
pertsonaren belaunaldi-kidetasun desberdinarekin lotuta 
dago, eta, beraz, horietako bakoitzak dituen bizitza-
esperientziekin. Unitate honetatik, belaunaldien arteko 
harremanaren kontzepzioa defendatzen da, bai eta 
horren aldeko apustua egitea ere, bitarteko eta helburu 
gisa. Gure nerabeekiko sentitzen dugun belaunaldiarteko 
urruntzearen aurrean, apustu argia bi belaunaldientzako 
espazio komunak sustatzea izan behar da.

Praktikan berriro pentsatuz gero, belaunaldiarteko 
hainbat programa daude gizartean, adin desberdinetako 
pertsonen arteko harreman eta lankidetza-esperientziak 
ahalbidetzen dituztenak, ezagutzak, jakintzak, balioak 
eta gaitasunak transmititzen eta trukatzen laguntzera 
bideratuak; horrez gain, norberaren eta taldearen 
aberastasuna ahalbidetzen dute, kohesio eta garapen 
soziala aktiboki laguntzeko. Ikasleei adibide bat 
jartzearren: haurtzaindegi eta geriatria-zerbitzu bat 
ezartzea espazio komun berean; horrela, haurren eta 
hirugarren adinekoen kolektiboko pertsonen arteko 
zuzeneko harremana gertatuko da.

3. ZURE ADINA NUENEAN, EZ NINTZEN ZU BEZAIN 
APARTA. 

HELBURUA: Modu kolektiboan belaunaldiartekotasun kontzeptuari buruz birpentsatzea, nerabeen eta helduen ar-
teko komunikazio-moduei buruz hausnartuz, bai eta ematen den belaunaldiarteko balizko urruntzeari buruz ere.
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Lehen aipatutakoa bezalako esperientzietatik ikasiz, 
belaunaldien arteko trukeak norbanakoaren mailan 
zein maila soziokomunitarioan dituen ondorio 
positiboak nabarmentzen dira. Gure inguruan ditugun 
belaunaldi desberdinetako pertsonekin (kasu honetan, 
nerabeekin) geure burua aurkitzeko espazio fisikoak eta 
denborazkoak bilatu eta sustatu nahi dira: gure heldu 
erreferente irudietatik abiatuta (gurasoak, irakasleak, 
entrenatzaileak, etab.).

Une eta espazio horiek aurkituz, kolektiboki partekatzea 
sustatuz, guretik ezberdinak diren belaunaldietatik 
ikasi ahal izango dugu, baita haien oinarrietan 
belaunaldiarteko urruntzea ainguratuta duten balizko 

gatazkak prebenitu eta konpondu ere. Horrela, Kayla eta 
Marc mantentzen eta sustatzen dituzten bezalako topaketa 
gehiago behar ditugu, hala nola, entzute aktiboa abian 
jartzen ikasteko eta inguruan ditugun helduei dagokienez 
sumatzen ditugun oztopoak gainditzeko.

Gai honetako amaierako ariketa gisa, irakasleei 
aipatutako ideiak ikasleekin partekatzera gonbidatzen 
zaituztegu, bai eta gure nerabeek identifika ditzaketen 
belaunaldiarteko urruntzearen ondorioz sor daitezkeen 
gatazken zerrenda edo bilketa egitera ere, horiei aurre 
egiteko konponbideak proposatzeko asmoz.

AMAIERAKO 
   ARIKETA3

Azken atal honen helburua hausnarketa-ariketa bat egitea da, orain arte jorratutako funtsezko gaiak bilduko 
dituena, ikasleei ikuspegi globala eta konstruktiboa lortzeko aukera izateko emango dieten ideia eta ondorio 
ordenatuak lortzeko, film luzetik eta planteatutako jardueretatik abiatuta.
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